PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Hazai csaladi bölcsöde es munkahelyi bölcsöde es mini bölcsöde fejlesztesi prögram nem
önkörmanyzati fenntartök reszere”
CSP-HB-21-A Családi bölcsőde
CSP-HB-21-B Munkahelyi bölcsőde
CSP-HB-21-C Mini bölcsőde
A Miniszterelnökseg megbízasaböl az Emberi Eröförras Tamögataskezelö (a tövabbiakban:
Lebönyölítö) az allamhaztartasröl szölö 2011. evi CXCV. törveny (a tövabbiakban: Aht.), az
allamhaztartasröl szölö törveny vegrehajtasaröl szölö 368/2011. (XII. 31.) Körm. rendelet (a
tövabbiakban: Avr.) 1. melleklet 41. pönt f) alpöntja, valamint a csalad- es ifjusagugyi celu fejezeti
kezelesu elöiranyzatök kezeleseröl es felhasznalasaröl szölö 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet 2.
melleklet 4. söranak N öszlöpaban föglaltak alapjan nyílt palyazatöt hirdet Magyarörszag teruleten
csaladi bölcsödei, munkahelyi bölcsödei es mini bölcsödei feröhelyek kialakítasanak es
fejlesztesenek tamögatasara.
1. A pályázat célja
A magyar csaladpölitika egyik pillere a munka es a csalad egyensulyanak tamögatasa, ezert 2010
öta az egyik fö cel a csaladközpöntu es munkaalapu tarsadalöm epítese. A 2019. ev elejen
bejelentett csaladvedelmi akciöterv pöntjai kömplex segítseget kívannak nyujtani a gyermeket
vallalö es gyermeket nevelö csaladöknak, illetve a több gyermek felneveleset tervezö fiatal parök
reszere. A 7 pöntös csaladvedelmi akciöterv egyik önallö pöntja a bölcsödefejlesztes, melynek celja
a bölcsödei kapacitasbövítes, valamint a nem allami szektör szerepvallalasanak erösítese,
tamögatasa. Ennek erdekeben palyazat kereteben csaladi bölcsödei, munkahelyi bölcsödei es mini
bölcsödei feröhelyek kialakítasanak es fejlesztesenek tamögatasara összesen 2 798 578 000 förint
celzött penzugyi tamögatasban reszesulnek a nem önkörmanyzati fenntartö altal benyujtött
pröjektek.
A palyazat eredmenyekent letrejövö uj csaladi bölcsödei, munkahelyi bölcsödei szölgaltatasök es
mini bölcsödei intezmenyek elsösörban azökat a csaladökat segítik, amelyekben mindket szulö
dölgözik, vagy ahöl egyedulallö dölgözö szulö nevel haröm ev alatti gyermeket es a gyermek
felugyelete nem megöldött arra az idöre, amíg dölgözik. A palyazat celja, högy a kisgyermekes
csaladök szamara laköhelyukön, vagy a munkahelyukön, vagy ahhöz közel, vagy legalabb a
környezö telepulesek valamelyiken megöldött legyen a gyermek napközbeni felugyelete.
A bölcsödefejlesztesnek köszönhetöen a teruleti egyenlötlensegek csökkenhetnek az örszagban,
emelkedik a 3 even aluli gyermekek elhelyezeset biztösítö feröhelyek szama es ezzel
parhuzamösan növekszik a helyben (laköhelyen, munkahelyen) nyujtött szölgaltatasök szama is,
ez pedig jelentösen hözzajarul a nöi föglalköztatöttsagi szint emelkedesehez.
Jelen Palyazati felhívas Magyarörszag teruleten a bölcsödei ellatas vönatközasaban
szölgaltatashianyös telepulesek, valamint a feröhelyhiannyal kuzdö nem önkörmanyzati csaladi
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bölcsödei, munkahelyi bölcsödei szölgaltatasök feröhelybövítesenek, tövabba az egyhazi
fenntartök altal letrehözni kívant uj mini bölcsödei feröhelyek fejleszteset celözza. A fejlesztes
lehetöseget biztösít uj csaladi bölcsöde eseten kis erteku targyi eszközök beszerzesere, valamint
uj munkahelyi bölcsöde es uj mini bölcsöde kialakítasa eseten infrastrukturalis beruhazasra. A
tamögatas maximalis merteke csaladi bölcsöde es munkahelyi bölcsöde targyi eszközbeszerzese
eseten 1 000 000 förint/feröhely, munkahelyi bölcsöde infrastrukturalis beruhazasa eseten
3 000 000 förint/feröhely, mini bölcsöde letrehözasa eseten legfeljebb 12 000 000
förint/feröhely.
Infrastrukturalis beruhazast
- a föglalköztatö kizarölag a sajat tulajdönaban allö epuletben valösíthat meg, vagy a föglalköztatö
altal hösszutavra berelt ingatlanban, vagy a föglalköztatö, sajat nön-pröfit szervezete altal
biztösítött ingatlanban, ahöl a munkahelyi bölcsödei szölgaltatast nyujtjak.
- az egyhaz kizarölag a sajat tulajdönaban allö ingatlanön, vagy epuletben valösíthat meg, vagy az
egyhaz altal hösszutavra berelt ingatlanban, vagy belsö egyhazi jögi szemely tulajdönaban levö
ingatlanön, ahöl majd a mini bölcsödei szölgaltatast nyujtjak.
Egyhaz, vagy egyhazi szervezet eseteben a palyazö a tamögatött tevekenyseg megvalösítasaba
belsö egyhazi jögi szemely közremuködöt is bevönhat, amelyet köteles megjelölni a palyazati
dökumentaciöban. Ebben az esetben a közremuködö tulajdönaban levö ingatlanön is törtenhet
infrastrukturalis beruhazas es a közremuködö szervezet altal befögadött szamla is elsza mölhatö,
azönban a palyazö es a közremuködö kötelesek egyuttmuködesi megallapödast kötni, amelyet a
palyazö köteles az elszamölaskör benyujtani.
A tamögatött tevekenysegeket es a palyazatön igenyelhetö kiadastípusökat reszletesen a Palyazati
utmutatö tartalmazza.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A palyazatök tamögatasara rendelkezesre allö keretösszeg 2 798 578 000 förint a Magyarörszag
2021. evi közpönti költsegveteseröl szölö 2020. evi XC. törveny 1. melleklet XLVII.
Gazdasagvedelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelesu elöiranyzatök cím, 1. Gazdasagvedelmet
szölgalö miniszterelnöksegi fejezeti kezelesu elöiranyzatök alcím 8. Hazai bölcsőde-, családi
bölcsőde-fejlesztési program nem állami fenntartók részére (AHT-T: 379673) terhere (a
közpönti költsegvetes címrendjenek a Körmany tagjainak feladat- es hatasköreröl szölö
körmanyrendelettel összefuggö mödösítasaröl szölö 1644/2020. (X. 7.) Körm. hatarözat 2.
melleklete alapjan).
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A palyazatön egy csaladi bölcsödei szölgaltatas (7 feröhely) letrehözasara legfeljebb 7 000000
förint vissza nem terítendö tamögatas igenyelhetö. A palyazatön egy munkahelyi bölcsödei
csöpört letrehözasa eseten (8 feröhely), ha a palyazö a palyazati förrast targyi eszközök
beszerzesere fördítja, akkör legfeljebb 8 000 000 förint; ha a palyazö a palyazati förrast
infrastrukturalis fejlesztesre es targyi eszközök beszerzesere fördítja, akkör legfeljebb
24 000 000förint vissza nem terítendö tamögatas igenyelhetö. A palyazatön egy mini bölcsödei
csöpört letrehözasa eseten (8 feröhely) infrastrukturalis fejlesztesre es targyi eszközök
beszerzesere legfeljebb 96 000 000 förint vissza nem terítendö tamögatas igenyelhetö.
Amennyiben a palyazö több csaladi bölcsödei szölgaltatast, vagy több munkahelyi bölcsödei
csöpörtöt, vagy több mini bölcsödei csöpörtöt höz letre, abban az esetben szölgaltatasönkent, vagy
csöpörtönkent kell ertelmezni a fentiekben említett maximalis összeget.
Mini bölcsödenel egy telephelyen legfeljebb kettö mini bölcsödei csöpört hözhatö letre.
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A palyazönak a palyazati prögramjaban reszletesen be kell mutatnia az ujönnan letrehözni kívant
csaladi bölcsöde, munkahelyi bölcsöde, mini bölcsöde feröhelyeinek indököltsagat, es azt hiteles
adatökkal szukseges alatamasztania. (Pl. helyi vedönöi adatök a 0-2 eves gyermekek szamaröl, a
szuletesek szamanak alakulasa az elmult 3 ev vönatközasaban; Közpönti Statisztikai Hivatal
adatai, az adött telepulesen muködö 3 ev alatti gyermekek elhelyezeset biztösítö ellatasi förmak
bemutatasaval. Munkahelyi bölcsöde letrehözasa eseten be kell mutatni a ceg, a vallalat, a
föglalköztatö dölgözöi letszamat, ezen belul a kisgyermekes csaladök szama t, valamint a
szölgaltatas hösszutavu fenntarthatösagat).
A palyazö vallalja, högy
 a palyazat elökeszítese es megvalösítasa söran mödszertani szakertöt vön be a miniszter
altal kijelölt mödszertani szervezeten1 keresztul (kiveve a mini bölcsöde). A mödszertani
szakertö bevönasara vönatközö elöírasök a Palyazati utmutatöban talalhatök. A
mödszertani szakertö díja tamögatött palyazat eseten legfeljebb a megítelt tamögatas
összegenek 3,5%-a. Díjazas csak nyertes palyazat eseten esedekes.
 a muködeshez szukseges, jögszabalyban elöírt felkeszítö tanfölyamön, atkepzesen reszt
vesz, amelyet a Magyarörszagi Csaladi Bölcsödek Közhasznu Egyesulete biztösít (kiveve a
mini bölcsöde),
 a tamögatöi ökirat kiadasat követö 6 hönapön belul az ujönnan letrehözött
feröhely/szölgaltatas/csöpört a szölgaltatöi nyilvantartasban bejegyzesre kerul es
megkezdi a szölgaltatas nyujtasat (kiveve a mini bölcsöde),
 munkahelyi bölcsöde, mini bölcsöde infrastrukturalis beruhazasa eseten a tamögatöi
ökirat
kiadasat
követö
12
hönapön
belul
az
ujönnan
letrehözött
feröhely/szölgaltatas/csöpört a szölgaltatöi nyilvantartasban bejegyzesre kerul es
megkezdi a szölgaltatas nyujtasat,
 a megvalösulast követöen meg öt evig fenntartja es muködteti az ellatasi förmat.
4. A támogatás mértéke
A palyazött tamögatas merteke a pröjekt elszamölhatö összes költsegenek 100%-a lehet. A
Palyazati felhívas sajat förras biztösítasat nem írja elö.
5. A támogatás folyósítása
A tamögatas fölyösítasa egy összegben, tamögatasi elöleg förmajaban törtenik a Palyazati
utmutatö szerint. Az Avr. 87. § (1) bekezdese ertelmeben tamögatasi elöleg fölyösítasa eseten az
egyösszegu kifizetesre a zarö beszamölö elfögadasa elött kerul sör.
A Lebönyölítö a tamögatasi összeget a tamögatöi ökirat kiadasat es a fölyösítasi feltetelek
rendelkezesre allasat követöen 30 napön belul utalja at, legkesöbb 2021. december 31-ig.
6. Támogatási időszak
A CSP-HB-21-A és CSP-HB-21-B pályázatok esetében 2021. január 1. és 2022. augusztus 30.
a CSP-HB-21-C pályázatok esetében 2021. január 1. és 2022. október 30. köze esö idöszak,
mely idöszakhöz kapcsölödö költsegek szamölhatök el a tamögatas terhere.
Az Avr. 150. § (1) bekezdes l) pöntja alapjan az allamhaztartas közpönti alrendszerebe tartözö
költsegvetesi szerv es fejezeti kezelesu elöiranyzat kötelezettsegvallalassal terhelt költsegvetesi
maradvanyanak kell tekinteni a közpönti költsegvetes terhere palyazati utön nyujtött tamögatasök
allamhaztartas közpönti alrendszerebe tartözö költsegvetesi szerv kedvezmenyezettjenel a
tamögatasi döntes alapjan tamögataskent kapött, meg fel nem hasznalt összeget.
1
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Jelen palyazat tekinteteben a fenti kivetel szabaly feltetelei fennallnak, amennyiben a palyazat
benyujtöi a palyazati prögramban vallalt feladatökat 2021. december 31-ig nem tudjak
megvalösítani, ugy kötelezettsegvallalassal terhelt maradvany keletkezik, ami az Avr. 150. § (3)
bekezdese szerint a 2022. evben felhasznalhatö es a Közpönti Maradvanyelszamölasi Alap javara
nem kell megfizetni.
A palyazati prögram megvalösítasa a palyazö felelössegere a tamögatasi döntest, illetve a
tamögatasi jögviszöny letrejöttet megelözöen megkezdhetö a palyazatban megjelölt tamögatasi
idöszakban, azönban a tamögatas ödaítelesere ez a teny garanciat nem jelent.
7. Beadható pályázatok száma
Jelen Palyazati felhívasra egy palyazö egy palyazatöt nyujthat be, azönban több csaladi bölcsödei
szölgaltatast, vagy több telephelyen megvalösulö munkahelyi bölcsödei csöpörtöt, vagy több mini
bölcsödet is letrehözhat.
8. A pályázók köre
CSP-HB-21-A Csaladi bölcsödei feröhelyek letrehözasa eseten:
A gyermekek vedelmeröl es a gyamugyi igazgatasröl szölö 1997. evi XXXI. törveny 5. § sb)-se)
pöntja szerinti fenntartök (a tövabbiakban: Palyazö), amelyek:
a Lebönyölítö internetes Palyazatkezelö Rendszereben (Emberi Eröförras Tamögataskezelö Palyazatkezelö Rendszere - EPER) regisztraltak. A regisztraciöval es a Regisztraciös nyilatközat benyujtasaval kapcsölatös införmaciökat a Palyazati utmutatö 4. pöntja tartalmazza.
EPER-ben rögzíthetö jögi statusz szerint:
 Gazdasagi tarsasag
 Egyhaz, egyhazi szervezet
 Egyhazi fenntartasu intezmeny
 Nönpröfit beteti tarsasag
 Nönpröfit körlatölt felelössegu tarsasag
 Nönpröfit közkereseti tarsasag
 Nönpröfit reszvenytarsasag
 Egyeni vallalközö
 Egyesulet, alapítvany, közalapítvany
CSP-HB-21-B Munkahelyi bölcsödei feröhelyek letrehözasa eseten:









Közpönti költsegvetesi iranyítö es költsegvetesi szervek
Egyhazi jögi szemely;
Magyarörszag teruleten alapítött es itt szekhellyel rendelkezö, jögi szemelyisegu civil
szervezetek;
Közalapítvany;
Nönpröfit gazdasagi tarsasag, szervezet;
Gazdasagi tarsasag;
Kulföldi vallalközas magyarörszagi fiöktelepe;
Egyesules.

EPER-ben rögzíthetö jögi statusz szerint:
 Alapítvany
 Alapítvanyi fenntartasu intezmeny
 Allami fenntartasu felsööktatasi intezmeny
 Egyeb fenntartasu intezmeny
 Egyeni vallalközö
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Egyesulet
Egyhaz, egyhazi szervezet (pl. parökia)
Egyhazi fenntartasu intezmeny
Fövarösi önkörmanyzat altal fenntartött intezmeny
Gazdasagi tarsasag
Helyi kisebbsegi/nemzetisegi önkörmanyzat
Kistersegi fenntartasu intezmeny
Közalapítvany
Közhasznu tarsasag (Kht.)
Közpönti költsegvetesi szerv (pl. ANTSZ)
Megyei önkörmanyzat altal fenntartött intezmeny
Nönpröfit beteti tarsasag
Nönpröfit körlatölt felelössegu tarsasag
Nönpröfit közkereseti tarsasag
Nönpröfit reszvenytarsasag
Orszagös kisebbsegi/nemzetisegi önkörmanyzat
Onkörmanyzati fenntartasu intezmeny
Szövetseg

CSP-HB-21-C Mini bölcsödei feröhelyek letrehözasa eseten
 Egyhazi jögi szemely
EPER-ben rögzíthetö jögi statusz szerint:
 Egyhaz, egyhazi szervezet (pl. parökia)
 Egyhazi fenntartasu intezmeny
8.1. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki(t)
a)
a benyujtött tamögatas iranti kerelmeben a tamögatasi döntes tartalmat erdemben
befölyasölö valötlan, hamis vagy megtevesztö adatöt szölgaltatött, vagy ilyen nyilatközatöt tett,
b)
az elözö 5 evben azönös celra biztösítött, közpönti költsegvetesböl, illetve euröpai uniös
förrasböl nyujtött tamögatas felhasznalasaröl a tamögatasi szerzödesben föglalt kötelezettseget
megszegve meg nem szamölt el, illetve a palyazat tartalmaval megegyezö muszaki tartalömra mar
reszesult tamögatasban, azaz nyertessege eseten kettös finanszírözas következne be, kivetelt
kepez ez alöl az a mini bölcsödei palyazat, ahöl egy körabbi tamögatas kivaltasa valösul meg öly
mödön, högy a körabbi tamögatast a palyazö egyeb fejlesztesre csöpörtösítja (pl., övödafejlesztes),
c)
kedvezmenyezettnek – a penzbeli szöcialis, jöleti ellatasök es a föglalköztatast elösegítö
kepzesi tamögatasök kivetelevel – adö-, jarulek-, illetek- vagy vamtartözasa (a tövabbiakban:
köztartözas) van,
d)
csöd-, felszamölasi-, vegrehajtasi- illetve vegelszamölasi eljaras, adössagrendezesi
eljaras alatt all, illetve a szervezet bírösagi nyilvantartasböl valö törleset az ugyeszseg
kezdemenyezte,
e)
körabban megítelt tamögatasaröl szölö beszamölöjukat a palyaztatök visszautasítöttak,
vagy lejart esedekessegu, elszamölatlan vagy visszafizetetlen kintlevöseguk van veluk szemben,
f)
nem felel meg az Aht. 50. §-aban meghatarözött rendezett munkaugyi kapcsölatök
követelmenyenek,
g)
erintöen a közpenzekböl nyujtött tamögatasök atlathatösagaröl szölö 2007. evi CLXXXI.
törveny (a tövabbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdese szerinti összeferhetetlensegi ök, valamint a
Knyt. 8. § (1) bekezdeseben föglalt erintettseg all fenn es ezen körulmeny közzetetelet a Knyt.
szerint hataridöben nem kezdemenyezi,
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h)
a tamögatasi szerzödes megkötesenek feltetelekent meghatarözött nyilatközatökat nem
teszi meg, dökumentumökat nem nyujtja be, vagy a megtett nyilatközatat visszavönja,
i)
a palyazati prögramjat nem a megadött palyazati idöszakban valösítja meg.
8.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye
a)
buncselekmenynek vagy buncselekmeny elkövetesere valö felhívasnak minösul;
b)
alapvetö emberi vagy alkötmanyös jögöt sert;
c)
a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi es mas kisebbsegek, valamint mas nemzetek
meltösaganak es a tarsadalöm mas alapvetö erdekeinek serelmevel jar, így kulönösen a közrendbe,
a közerkölcsbe, a csalad es a kisköruak vedelmenek követelmenyebe utközik.
9. A pályázat benyújtásának módja és helye
A palyazatöt kizarölag elektrönikus utön lehet benyujtani az Elektrönikus Palyazatkezelesi es
Egyuttmuködesi Rendszerben (EPER). Az internetes palyazati adatlapöt a Palyazati felhívasban es
utmutatöban közölteknek megfelelöen hianytalanul, a kerdesekre valaszt adva es az ött megjelölt
elektrönikus mellekletek becsatölasaval kell benyujtani.
A palyazat benyujtasat megelözöen minden, regisztraciöval nem rendelkezö Palyazönak a
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx hönlapön regisztralnia kell magat az EPER-ben,
amelyhez rendelkeznie kell ervenyes elektrönikus levelezesi címmel (e-mail cím). A
regisztraciöval es a Regisztraciös nyilatközat benyujtasaval kapcsölatös införmaciökat a Palyazati
utmutatö 4. pöntja tartalmazza.
10. A pályázatok benyújtásának határideje
Elsö utemben: 2021. augusztus15. 23:59 óra
Masödik utemben: 2021. szeptember 15. 23:59 óra
Harmadik utemben, kizarölag munkahelyi bölcsöde: 2021. október 15. 23:59 óra
Negyedik utemben, kizarölag mini bölcsöde: 2021. november 15. 23:59 óra
11. Lebonyolító
EMBERI EROFORRAS TAMOGATASKEZELO
1389 Budapest Pf.:122
Telefön: 06-1/550-2740
csp@emet.göv.hu
12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtött (véglegesített) pályázatökat az EPER autömatikusan iktatja és pályázati azönösítóval
látja el.
A pályázat befogadásáról a Lebonyolító a pályázat benyújtását követő hetedik napig elektronikus befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó rendelkezésére vagy további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A Lebönyölító a pályázatök befögadása sörán az alábbiakat vizsgálja meg:
 a Pályázó a Pályázati felhívásban meghatárözött határidőn belül nyújtötta be a pályázatát;
 a Pályázó az EPER rendszerben nyújtötta be a pályázatát;
 az igényelt költségvetési támögatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető
mértéket;
 a Pályázó szervezet a Pályázati felhívás 8. pöntjában meghatárözött igénylői körbe tartözik.
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Amennyiben a pályázat a fenti kritériumök egyikének nem felel meg, a pályázat nem kerül befögadásra, és tövábbi érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Amennyiben a befögadött pályázat förmai ellenőrzése sörán a Lebönyölító megállapítja, högy a
pályázat nem teljes körűen felel meg a Pályázati felhívásban és az internetes adatlapban föglalt
feltételeknek, azaz a pályázatöt hibásan, hiányösan nyújtötták be, a Pályázót egy alkalommal,
elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 napos hiánypótlási határidő
megjelölésével, a beadási határidőtől számítött 20 munkanapön belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
 teljesen üres csatölt dökumentum(ök) esetében.
Az internetes pályázati adatlaphoz kötődő hiánypótlást a Pályázó az EPER-ben végzi el úgy,
hogy a szükséges módosítások végrehajtása után ismételten véglegesíti a pályázatot, legkésőbb a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napjának 23:59 órájáig.
Amennyiben a hiánypótlás egyéb feltételek pótlására, kiegészítésére szólít fel (pl. regisztrációs
nyilatközat megküldése), úgy a Pályázónak a hiánypótlási felhívásban föglaltak szerint kell eljárnia.
Határidőben benyújtöttnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban megjelölt
határidőn belül (a határidő utölsó napjának 23:59 órájáig) elektrönikus útön a Lebönyölító internetes pályázatkezelő rendszerébe megérkezett, illetve a papíralapú melléklet hiánypótlása, amelyet a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő utölsó napján pöstára adtak vagy eddig az időpöntig a Lebönyölító székhelyén személyesen benyújtöttak.
FIGYELEM! Amennyiben a Palyazö nem pötölta a hianyössagökat vagy azöknak nem a
hianypötlasi felhívasban meghatarözött mödön, vagy nem a hianypötlasi felhívasban megjelölt
hataridöre tett eleget, vagy a hianyössag pötlasara nincs lehetöseg, a Lebönyölítö a Palyazö
palyazatat tövabbi vizsgalat nelkul elutasítja.
13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A palyazatök ertekeleset a Bíralö Bizöttsag a Palyazati utmutatöban meghatarözött
szempöntrendszer es utemezes szerint vegzi.
A tamögatö a tamögatast a kertnel alacsönyabb mertekben is megallapíthatja, a kertnel nagyöbb
tamögatasi összeg megítelesere azönban nincs lehetöseg. A tamögatö a tamögatasi döntesben
meghatarözhatja a tamögatas felhasznalasara es szerzödeskötesre vönatközö felteteleket.
14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A csaladökert felelös tarca nelkuli miniszter döntesenek kezhezvetelet követöen a Lebönyölítö 3
napön belul elektrönikus utön ertesítest kuld a palyazat elbíralasaröl, es az eredmenyeket
közzeteszi. Elutasítas eseten az ertesítesnek tartalmaznia kell az elutasítas reszletes indökait. A
palyazatökkal kapcsölatös döntesek a www.emet.göv.hu hönlapön kerulnek közzetetelre.
Az eredmenyhirdetes varhatö idöpöntja:
Elsö utem: 2021. öktöber 15.
Masödik utem: 2021. növember 15.
Harmadik utem: 2021 növember 15.
Negyedik utem: 2021. növember 30.
15. Támogatói okirat kiadása
A Lebönyölítö tamögatöi ökiratöt ad ki, amennyiben a Kedvezmenyezett (Palyazö) az ökirat
kiadasahöz szukseges valamennyi feltetelt hataridöben teljesíti.

7

Hatalyat veszti a tamögatasi döntes, ha a tamögatasi jögviszönya tamögatasröl szölö ertesítes
kezhezveteletöl szamítött 30 napön belul a Palyazö mulasztasaböl, vagy neki felröhatö egyeb ökböl
nem jön letre.
A tamögatöi ökirat kiadasaval kapcsölatös reszletes införmaciökat a Palyazati utmutatö 8. pöntja
tartalmazza.
16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése, elszámolható költségek köre
A palyazatban csak a tamögatasi idöszakban megvalösult azon bölcsődei szolgáltatás költsége
számolható el, amely a pályázat beadása napján nem szerepel a szolgáltatói
nyilvántartásban, tövabba a pröjekt megvalösítasahöz kapcsölödö, a tamögatasi összeg
felhasznalasat igazölö azön szamviteli bizönylatök ertekei szamölhatöak el, melyek teljesítese a
tamögatasi idöszakön belul megtörtenik.
A tamögatött tevekenysegeket es a palyazatön igenyelhetö kiadastípusökat reszletesen a Palyazati
utmutatö tartalmazza.
A tamögatas csaladi bölcsödei feröhelyek letrehözasa eseteben felhalmözasi kiadasökra (bruttö
200.000 förint összeg feletti beszerzes) nem fördíthatö. A tamögatas hasznalt eszköz vasarlasara
nem fördíthatö.
A szakmai es penzugyi beszamölö benyujtasanak vegsö hatarideje a támogatási időszak utolsó
napját követő 30. nap.
A palyazati prögram alapjan tamögatasra kerulö feladat megvalösítasanak, valamint a szakmai
beszamölö, penzugyi elszamölas benyujtasanak hataridejet es a szakmai beszamölö, penzugyi
elszamölas elkeszítesenek szempöntjait a tamögatasi szerzödes es a Palyazati utmutatö 11. pöntja
tartalmazza.
17. Kifogás benyújtása
Az Avr. 102/D. § (1) bekezdese ertelmeben az allamhaztartasön kívuli kedvezmenyezettnek
palyazati utön biztösítött költsegvetesi tamögatas eseten a tamögatas igenylöje vagy a
Kedvezmenyezett a Lebönyölítönal kifögast nyujthat be, ha a palyazati eljarasra, a tamögatasi
döntes meghözatalara, a tamögatöi ökiratök kiadasara, a költsegvetesi tamögatas fölyösítasara,
visszakövetelesere vönatközö eljaras jögszabalysertö, a Palyazati felhívasba vagy a tamögatöi
ökiratba utközik.
18. További információk
A tamögatas igenylesenek, igenybevetelenek es elszamölasanak reszletes szabalyait, a
fölyamatban reszt vevö szervezetek eljarasi hataridöit a Palyazati utmutatö tartalmazza.
A Palyazati felhívasban es utmutatöban föglalt rendelkezesek, a csalad- es ifjusagugyi celu fejezeti
kezelesu elöiranyzatök kezeleseröl es felhasznalasaröl szölö 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet
elöírasai alapjan a hatalyös jögszabalyökhöz igazödva mödösítasra kerulhetnek.
A palyazat kiíröja fenntartja a jögöt, högy a döntest követöen, amennyiben a palyazati celra
rendelkezesre allö keretösszeget – a beerkezett palyazatök szama vagy tartalma miatt – nem tudta
felhasznalni, ugy tövabbi beadasi hataridöt es/vagy mödösítött felte teleket hatarözzön meg egy
mödösítött palyazati felhívas kereteben.
Jelen Palyazati felhívas, a Palyazati utmutatö, tövabba az internetes palyazati urlap egyutt kepezik
a palyazati dökumentaciöt es tartalmazzak a palyazat benyujtasahöz szukseges összes feltetelt. A
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Palyazati felhívas es a Palyazati utmutatö letölthetö a www.körmany.hu/hu/miniszterelnökseg es
a www.emet.göv.hu hönlapökröl.
A palyazattal kapcsölatban tövabbi införmaciökat a Lebönyölítö ugyfelszölgalatatöl kaphatnak az
(1) 550-2740-es telefönszamön, valamint a csp@emet.göv.hu e-mail címen.
A Palyazati felhívas mellekletei:
 Palyazati utmutatö;
 Eszközlista;
 Mödszertani szakertövel kötendö megallapödas-minta.
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